




0 Martinus Geloofsgemeenschap        
1  Epe-Heerde    

 

 
 
 
 
 
 

 
                 Nieuwsbrief nr. 1, januari 2023 

In deze nieuwsbrief: 
Van de redactie        pag. 1 
Activiteitenrooster Epe-Vaassen, overleden,     pag. 2 
Woord- en gebedsviering en Sociaal Kafhé    pag. 3 

Amnesty International        pag. 4 

Van de redactie: 

Op de drempel van het nieuwe jaar blikken we vaak nog even terug op het oude jaar. Dat zien we 

ook op de televisie; het ene jaaroverzicht is nog dramatischer dan het andere. Natuurlijk is het 

goed stil te staan bij alle ellende van het afgelopen jaar, met name de oorlog in Oekraïne. En dan 

natuurlijk de verschillende crises; de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de migratie-crisis, de 

toeslagenaffaire, enz., enz.  

En even terugdenken aan de dierbare overledenen van het afgelopen jaar. Verdriet en rouw viel 

ons ten deel. We missen familieleden en vrienden.  

Maar….. er waren ook zo veel mooie dingen. Zaken die perspectief bieden, die oplossingen 

creëren voor diverse problemen, die mogelijkheden scheppen voor de toekomst, die 

bewustwording stimuleren, die het heel-maken van de schepping voor ogen hebben……enz. 

Laten we het nieuwe jaar vol goede moed beginnen in de hoop op vrede, gezondheid, 

tevredenheid, saamhorigheid. Probeer je verwachtingen waar te maken en pak de kansen die het 

komend jaar in zich draagt. En….. vraag Gods hulp waar nodig, Zijn steun waar mogelijk. 

Een mooie Ierse zegenbede is: 

Moge God jou geven 
Voor elke storm een regenboog 
Voor elke traan een glimlach 
Voor elk verdriet een belofte 
Voor moeilijke tijden een zegen 
Voor ieder probleem  
Een trouwe vriend om je te steunen 
Voor elke zucht een prachtig lied 
En voor ieder gebed een antwoord….. 

 







 
Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen (en rest parochie) 
 
    

Zaterdag 31 dec. 19.00 u. Oudjaar, Wocoviering in Vaassen,  

diaken Dashorst, ook via internet te volgen 
Zondag 01 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Dinsdag 03 jan. 19.30 u. Sociaal Kafhé 

Zondag 08 jan. 09.00 u. Driekoningen, Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Zondag 08 jan. 11.00 u. Driekoningen, Eucharistieviering, in Apeldoorn, 

Pastor Sebastian,  
Zondag 08 jan. 10.00 u. Nieuwjaarsviering in Epe,  met oliebollen 

Woord- en Gebedsviering, voorgegaan  

door parochianen, daarna gezellig samenzijn 

Zaterdag 14 jan. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Dinsdag 17 jan. 19.30 u. Sociaal Kafhé 

Zaterdag 21 jan. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastoor ten Have, ook via internet te volgen 

Zondag 22 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Zondag 22 jan. 11.00 u. Eucharistieviering, in Apeldoorn, 

Pastor Sebastian,  

Zaterdag 28 jan. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Zondag 05 febr. 10.00 u. Woord- en Communieviering in Epe, 

Voorgegaan door parochianen 
Zondag 05 febr. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Zondag 05 febr. 11.00 u. Eucharistieviering, in Apeldoorn, 

Pastor Sebastian,  

Dinsdag 07 febr. 19.30 u. Sociaal Kafhé 

 
Overleden: 
 
Op 21 december is overleden Mineke Booij in de leeftijd van 74 jaar. 
Zij woonde aan het Marktplein in Epe. Hoewel Mineke van hervormde huize was, kwam ze 
regelmatig in de katholieke kerk. Ze zong ook lange tijd mee in het koor van onze St. 
Martinusparochie. Op 29 december is in de Grote Kerk afscheid van haar genomen. 

                                                          
 
 
 
 
 









WOORD- EN GEBEDSVIERING ZONDAG 8 januari 2023 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst…. 
 
Op zondag 8 januari zal er in onze locatie aan de Van der Hulststraat 1 (Het gebouw van 
InteraktContour) weer een Woord- en Gebedsviering plaatsvinden, voorgegaan door parochianen. 
De viering begint om 10.00 uur en u bent dan van harte welkom. 
 
Na afloop van deze viering zal een gezellig samenzijn plaatsvinden, waarbij we , onder het genot 
van een oliebol en een drankje, elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar kunnen geven. 
 
Afgelopen november hebben we met 45 medeparochianen de Martinusdag gevierd. Het was een 
groot succes en velen hebben genoten van de ontmoeting en de activiteiten op deze dag.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om elkaar op deze zondag weer te ontmoeten. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd !! 

  

                                            
 
 

Sociaal Kafhé: 
 

Beste mensen, 
De volgende data zijn gepland voor het sociaal kafhé. 
 
Dinsdagavonden: 
3  en 17 januari           
7 en 21 februari 
7 en 21 maart 
 
Alle goeds en tot in 2023 
Met vriendelijke groet, 
Rina. 

 
 
 
 

 

 

 

 











Amnesty schrijfacties in januari 2023 
WEL schrijven helpt niet altijd. NIET schrijven helpt nooit! 

Door mee te doen aan de schrijfkaarten-actie kunt u een verschil maken: mensen worden 
vrijgelaten en voelen zich gesteund.  
 
GOED NIEUWS! 
Thailand laat activisten vrij 
In Thailand zijn drie activisten op borgtocht vrijgelaten. Ze werden op 3 mei 2022 opgepakt nadat 
ze mensen in Bangkok op straat naar hun mening vroegen over verkeersblokkades. Die worden 
opgeworpen als de koning langskomt. Volgens de Thaise 
autoriteiten beledigden ze de koning met hun peilingen. 
Majesteitsschennis wordt in Thailand zwaar bestraft. 
‘Dank voor alle brieven’ liet Baipor na haar vrijlating weten: ‘Ik wil 
alle activisten, Amnesty-leden en iedereen bedanken die hebben 
geholpen met alle brieven, hun acties en solidariteit”.  
‘Niemand liet ons alleen’ liet Bung aan Amnesty weten. ‘Elke activiteit en alle solidariteit laten ons 
ademen”.  
 

In oktober hebben we de volgende schrijfacties:  
1. Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 jaar in de Amerikaanse 
militaire gevangenis Guantánamo Bay. Ze zitten daar in verband met de aanslagen van 11 
september 2001 in New York. Maar niemand van hen is aangeklaagd, niemand is voor de rechter 
gekomen, velen zijn gemarteld. 
Toffiq en alle andere 35 gevangenen moeten weggehaald worden uit Guantánamo Bay. Ze 
moeten óf naar een ander land gebracht worden waar hun rechten beschermd zijn, óf een eerlijk 
gerechtelijke procedure krijgen. Daarna moet Guantánamo dicht. Voorgoed. 

2. De Duits-Iraanse politiek activist Jamshid Sharmahd kan in Iran de doodstraf krijgen na een 
uiterst oneerlijk proces. Sharmahd wordt sinds juli 2020 vastgehouden op een onbekende plaats, 
zonder contact met een advocaat. Hij mocht onlangs met zijn familie bellen. Hij vertelde dat hij 
gemarteld werd en in een kleine cel zit opgesloten waar hij nog geen twee stappen kan zetten. 
Jahmad maakte een website voor de oppositiegroep Kingdom Assembly of Iran. Daarop stonden 
berichten over aanvallen met explosieven in Iran, waarvoor de groep zegt verantwoordelijk te zijn. 
Jahmad ontkent dat hij iets met de explosies te maken heeft. 

 
Meer informatie over het werk van Amnesty International en de werkgroep kunt u vinden op de 
website van de werkgroep: www.epe.amnesty.nl. 
 

 

 
Colofon:  
Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.   
Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl  of  
naar postbus 137, 8160 AC  Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk  de 20e van de maand.   
U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.  
Veel nieuws is ook te vinden op www.franciscusenclara.com . 


